
מערכי אנטנות מיקרוסטריפמערכי אנטנות מיקרוסטריפמערכי אנטנות מיקרוסטריפמערכי אנטנות מיקרוסטריפ

ר עלי לויןר עלי לויןר עלי לויןר עלי לוין""""דדדד



מערכי מיקרוסטריפ

.  ניתן ל צרף  אלמנטים   קורנים כד י להשי ג מ ערך כיווני
ניתן  ל השיג  . אפשרויות   הצירוף הן רבות ומגוו נות

.קיטובים  שונים  וכן  הסטת אלו מה לכווני ם שוני ם
שיטות הצ ירוף יכולו ת להיות  ע ל ידי הזנה  דרך קווי 

.תמסורת במקביל או   בטור

בטורבטורבטורבטור    במקבילבמקבילבמקבילבמקביל 



מערכי מיקרוסטריפ

:הבעיות הע יקריות במ ערכי מיקר וסטריפ הן 

ברשת הזנה מודפסת  יש הפסד י ם רבים ו ל כן שבח
).בני גו ד למש ל  לצ לחות(האנטנה מוגבל 

רשת ההזנה קורנת במידה מסוי מת ולכן  א ונות הצד  
).בניגוד  ל משל  למ ערכי חריצים (אינן נמוכו ת 

ברשת ההזנה צריך ל פ צל את הא ימפדנסים   מספר רב 
של  פע מים  ולכן צריך  להשתמש  במתאמי א ימפדנסים 

)הגבל ה נוספת  ע ל רוחב הס רט(שהם צרי  סרט 



תיאום תיאום תיאום תיאום 
י י י י """"אימפדנסים עאימפדנסים עאימפדנסים עאימפדנסים ע

λλλλ/4שנאי שנאי שנאי שנאי 

  א למנטים 4מערך 

מרחק בין מרחק בין מרחק בין מרחק בין 
אלמנטים אלמנטים אלמנטים אלמנטים 
0.6 – 0.9 λλλλ



::::רוחב אלומהרוחב אלומהרוחב אלומהרוחב אלומה
θθθθE    = 80º

    θθθθH    = 20º

  א למנטים 4מערך 

::::שבחשבחשבחשבח
8 + 6 - 1 = 13 dB



  א למנטים 4מערך 

::::השבח תלוי במרווח בין אלמנטים שכניםהשבח תלוי במרווח בין אלמנטים שכניםהשבח תלוי במרווח בין אלמנטים שכניםהשבח תלוי במרווח בין אלמנטים שכנים

Spacing (d/λλλλ) Directivity (dB)     Gain    (dB)

0.6 12.7                             12.4

0.7                         13.4                             13.0

0.8                         14.1                             13.2

0.9                         14.0                             12.6

1.0                         13.6                    12.0



מערכי
מיק רוס טרי פ

הגדלה מודולרית של הגדלה מודולרית של הגדלה מודולרית של הגדלה מודולרית של 
2222המערך במכפלות של המערך במכפלות של המערך במכפלות של המערך במכפלות של 



 אלמנטים2X8ם דופ לר "אנטנת מכ:  דוגמה



 אלמנטיםX 32 16אנטנת תקשורת :  דוגמה



שבח במערכי מיקרוסטריפ
הגדלת מספר האלמנטים מגדילה כיווניות ביחס ישרהגדלת מספר האלמנטים מגדילה כיווניות ביחס ישרהגדלת מספר האלמנטים מגדילה כיווניות ביחס ישרהגדלת מספר האלמנטים מגדילה כיווניות ביחס ישר

::::אבל עקב הפסדי הפיצול השבח לא עולה בהתאםאבל עקב הפסדי הפיצול השבח לא עולה בהתאםאבל עקב הפסדי הפיצול השבח לא עולה בהתאםאבל עקב הפסדי הפיצול השבח לא עולה בהתאם

No. elements     Directivity                  Gain

4 14  dB                 13.5  dB

16                         21  dB                          19.5    dB

64                         27  dB                          24.5  dB

256                         33  dB                          30     dB

1024                         39        dB        35    dB

    



מערך  בקי טוב לינארי



מערך  בקי טוב מעגלי



מערכים
קיטוביים-דו

שתי הזנות נפרדותשתי הזנות נפרדותשתי הזנות נפרדותשתי הזנות נפרדות



מערכים
קיטוביים-דו

שתי הזנות נפרדותשתי הזנות נפרדותשתי הזנות נפרדותשתי הזנות נפרדות



מערך דו קיטובי



שני מערכים משולבים 

הזנה משולבתהזנה משולבתהזנה משולבתהזנה משולבת
מקבילית וטוריתמקבילית וטוריתמקבילית וטוריתמקבילית וטורית

 שתי נקודות הזנה שתי נקודות הזנה שתי נקודות הזנה שתי נקודות הזנה
שתי שתי שתי שתי (((( בשני תדרים  בשני תדרים  בשני תדרים  בשני תדרים 

)))) אלומות מוסטות אלומות מוסטות אלומות מוסטות אלומות מוסטות



שליטה מצוינת שליטה מצוינת שליטה מצוינת שליטה מצוינת 
על עקומת על עקומת על עקומת על עקומת 
הקרינההקרינההקרינההקרינה

Wire Gridמערך 



קיטוב  מעגלי

הפרש דרכים שלהפרש דרכים שלהפרש דרכים שלהפרש דרכים של
 מעלות מעלות מעלות מעלות90909090



קיטוב  מעגלי



ניצול שטח נתון

דילול אלמנטיםדילול אלמנטיםדילול אלמנטיםדילול אלמנטים
))))16161616 מתוך  מתוך  מתוך  מתוך 9999((((



ניצול שטח נתון

דילול אלמנטיםדילול אלמנטיםדילול אלמנטיםדילול אלמנטים
))))16161616 מתוך  מתוך  מתוך  מתוך 12121212((((



ניצול שטח נתון

דילול אלמנטיםדילול אלמנטיםדילול אלמנטיםדילול אלמנטים
))))64646464 מתוך  מתוך  מתוך  מתוך 36363636((((



מילוי מפ תח  עגול



מילוי מפ תח  עגול



מילוי מפ תח  עגול



מערך 
מיק רוס טרי פ

תכנון המישקולתכנון המישקולתכנון המישקולתכנון המישקול



מפ תח  אליפטי



מערך  מיק רוס טרי פ אליפטי



ם מונופולס"מימו ש מכ



מערך 
קונפורמי 

בסי סי



מערך 
קונפורמי על 

גליל



מערך
קונפורמי על 

גליל



 קונפורמיתGPSאנטנת 



 קונפורמיתGPSאנטנת 



 קונפורמיתGPSאנטנת 



דיפול דו צדדידיפול דו צדדידיפול דו צדדידיפול דו צדדי

הזנה על ידיהזנה על ידיהזנה על ידיהזנה על ידי
Twin Line

דיפול דו צ דדי



רוחב סרטרוחב סרטרוחב סרטרוחב סרט

λ/2 אורך הדיפול אורך הדיפול אורך הדיפול אורך הדיפול 

Wרוחב הדיפול רוחב הדיפול רוחב הדיפול רוחב הדיפול 

 Hגובה מעל אדמהגובה מעל אדמהגובה מעל אדמהגובה מעל אדמה

דיפול דו צ דדי



אימפדנס הקרינהאימפדנס הקרינהאימפדנס הקרינהאימפדנס הקרינה

דיפול דו צ דדי



BALUN    
בין בין בין בין 

מיקרוסטריפמיקרוסטריפמיקרוסטריפמיקרוסטריפ
לקו כפוללקו כפוללקו כפוללקו כפול

דיפול דו צ דדי



מערך דיפולים דו צדדיים



מערך דיפולים דו צדדיים

מקדם החזרהמקדם החזרהמקדם החזרהמקדם החזרה



שבחשבחשבחשבח

מערך דיפולים דו צדדיים



דיפול דיפול דיפול דיפול 
דו דו דו דו 

צדדיצדדיצדדיצדדי



קיטוביים-מערך דיפולים דו


